
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ HALLGATÓK 
SZÁMÁRA 

 
A Pro Psychologia Alapítvány pályázatot hirdet doktori képzésben részt vevő fiatal 
pszichológus kutatóknak a ?legjobb előadó? címre.  
Pályázni egy nagyobb empirikus kutatásban elért egyéni eredmények, kutatócsoportban 
kidolgozott új elméletek bemutatása egy konkrét kutatás vagy téma köré szervezett előadással 
lehet (1000 karakter). Az előadás kivonatát 2012. február 20-ig küldjék el a 
propszichologia@ppkl.elte.hu címre. 
 
A nyertes a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén (2012. 
május 30?június 1), június 1-én előadását teljes plénum előtt tarthatja meg 20 perces 
időtartamban. 

 
 

FELHÍVÁS EGYETEMI ÉS DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ HALLGATÓK 
SZÁMÁRA 

A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése 2012. május 
30?június 1. között Szombathelyen (Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és 
Sporttudományi Kar) kerül megrendezésre. A Nagygyűlést a doktoranduszok konferenciája és 
találkozója előzi meg 2012. május 30-án délelőtt. 
 
A bevezető nap főszervezője a Pro Pszichológia Alapítvány. 
 
Az egyetemi és a doktori képzésben résztvevő hallgatóknak olyan programot szervezünk, 
melynek keretében lehetőséget biztosítunk önálló kutatási eredményeken alapuló poszterek 
bemutatására, amelyet közös értékelő megbeszélés követ. A kiállított poszterek közül a 
legjobbak szerzőit díjakkal jutalmazzuk.  
 
Várjuk jelentkezésüket a bevezető napra! 
A bevezető nap időpontja: 2011. május 30. 900-1300 óra 
                                               9:00-9:30: a poszterek elhelyezése 
                                               9:30-13:00: a kiállított poszterek közös áttekintése és 
megbeszélése 
 
Moderátorok: 
 
Krajcsi Attila egy. adj. ELTE PPK Pszichológiai Intézet 
Ludányi Ágnes főiskolai tanár EKFK Szociálpedagógiai Tanszék 
Rózsa Sándor egy. ts. ELTE PPK Pszichológiai Intézet 
Szabó Pál egy. doc. DE Pszichológiai Intézet  
 
 
Jelentkezési lap a bevezető napra - megtekintéshez kattintson ide 
  



Tisztelt Doktorandusz Hallgatók! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket az Egészségtudományi Doktori Iskolában történő halasztás 
feltételeiről: 

A PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola Ph.D szabályzatának 12. § 2. bekezdése 
alapján: 

"A képzésben való részvétel az ETK Doktori Tanácsának engedélyével indokolt esetben 
legfeljebb három alkalommal, összesen maximum három évre megszakítható. A kellő időben 
és formában benyújtott kérelmet egy alkalommal el kell fogadni." 

A második, illetve harmadik félévre vonatkozó halasztási kérelem elfogadásának kizárólagos 
feltétele nyomós indok lehet, pl. hosszantartó betegség (dokumentumokkal igazolva) vagy 
tartós külföldön való tartózkodás (dokumentumokkal igazolva). 

  

A halasztási kérelem benyújtásának határideje a TVSZ 22. § 2. bekezdése alapján: 

  

"A kérelmek beadási határideje a félév negyedik hetének vége." (szeptember és február) 

  

Kérjük a fenti információk tudomásul vételét, és maradéktalan betartását. 

  

Üdvözlettel: 

  

Prof. Dr. BÓDIS József az MTA doktora 
egyetemi tanár 
rektor 
az Egészségtudományi Doktori Iskola vezetője 

  

  

  



MEGHÍVÓ 
 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 
Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 
 

Szabó József 
 

A narratív pszichológiai megközelítések addiktológiai alkalmazási lehetőségei 
 

című Ph.D értekezésének 
2012. január 23-án (hétfő) 14 órakor 
Pécsi Akadémiai Központ Székházában 

(Pécs, Jurisics M. u. 44.) 
tartandó nyilvános vitájára. 

 
Programvezető: Prof. Dr. Kovács L. Gábor 

 
Témavezető: Dr. Betlehem József 

 
Társ témavezető: Dr. Gerevich József 

 
Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József 

 
 
  

Tisztelettel: 
 
  

  
ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa    
  



Ph.D - képzés 
Tisztelt Érdeklődők! 

  
A PTE Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola  

 
(7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.) 

 
F E L V É T E L T     H I R D E T 

 
a doktori (Ph.D) képzésben való részvételre 

az Egészségtudományok területén 
 
A PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola 2012. februárban indítja doktori (Ph.D) 
fokozat megszerzésére felkészítő, három éves programját az Egészségtudományok területén 
levelező munkarendre jelentkezők részére. 
 
 
A képzésben való részvétel feltételei 
 
A doktori képzésre azok jelentkezhetnek, akik egyetemi diplomával és egy idegen nyelvből 
szerzett legalább középfokú "C" típusú általános vagy szakmai államilag elismert vagy azzal 
egyenértékű nyelvvizsgával rendelkeznek. (lásd PTE ETK Doktori Iskola SzMSz 1.sz. 
melléklet megtekintéshez kattintson ide) 
 
 
A képzés díja: 
 
Levelező munkarendre jelentkezők részére a képzés díja: 80 000 Ft/félév 
 
 
A jelentkezés módja és határideje 
 
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok elektronikus formátumban elérhetőek. 
(megtekintéshez kattintson ide) 
 
A jelentkezési lapon kérjük, jelölje a választott programot, témát, (megtekintéshez kattintson 
ide) valamint kérjük csatolni a témavezető nyilatkozatát is /5. sz. melléklet/ (megtekintéséhez 
kattintson ide). 
 
Felvételi eljárási díj 9000.- Ft. 
 
A jelentkezési lapot levélben, a 
 
PTE Egészségtudományi Kar 
Egészségtudományi Doktori Iskola 
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. 
 
címen, vagy személyesen Prof. Dr. Bódis Józsefnél, a Doktori Iskola vezetőjénél  
 
PTE Egészségtudományi Kar 



Egészségtudományi Doktori Iskola  
Doktori Iskola Titkárságán 
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. 
 
lehet benyújtani 2012. január 26-ig. 
 
 
További információ kérhető a Doktori Iskola Titkárságán: 
 
Szabó Petra ügyvivő szakértő, 
 
Telefonszám: 72/513-670/690 
 
 
A jelentkezők felvételéről levelező munkarendre a beadott jelentkezési lap és a témavezető 
elfogadó nyilatkozata alapján dönt a Kar Doktori Tanácsa. A felvételt nyert hallgatóinkat 
írásban értesítjük. A beiratkozás előre láthatóan február elején, személyesen történik. 
 
Pécs, 2012. január 10. 

  



Tisztelt Doktorandusz Hallgatók! 
  

Ezúton felhívjuk figyelmüket, hogy az ETR-ben állapotukat (aktív/passzív) 2012. február 12-
ig tudják beállítani, és a kurzusok felvételének határideje is ugyanez. 
 
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola PhD. 
képzésének 2011-2012. tanév II. félévére a beiratkozás 2012. február 3-án (pénteken), 10:00 
órakor történik. Helyszíne: PTE ETK Pécs, Vörösmarty u. 4., Ph.D Iroda. 
  
 
(Az újonnan felvételt nyert hallgatóknak személyesen kell megjelenniük a beiratkozáson.) 
 

 
Tisztelettel:  
 
 
Prof. Dr. BÓDIS József az MTA doktora 
egyetemi tanár 
rektor 
az Egészségtudományi Doktori Iskola vezetője 
 

Nemzeti Közigazgatási Intézet pályázati felhívása doktori iskolák hallgatói számára 
 
 A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) stratégiai együttműködést alakított ki a 
Doktoranduszok Országos Szövetségével. A stratégiai megállapodás célja, hogy a fiatal 
kutatók doktori tanulmányaik alatt közreműködjenek a magyar közigazgatás és a közszolgálat 
tudásbázisának kialakításában, fejlesztésében, illetve létrejöjjön egy határok nélküli 
eszmecserét biztosító hálózat.  
A KIM a Nemzeti Közigazgatás Intézetet (NKI) bízta meg az együttműködés 
megvalósításával.  
A Nemzeti Közigazgatási Intézet az együttműködés megvalósítása céljából pályázatot 
hirdet a doktori iskolák hallgatói számára.  
A sikeresen pályázó hallgatók lehetőséget kapnak a kormányzati szakpolitikai munkában való 
részvételre, bekapcsolódhatnak az egyes szakértői döntések előkészítésébe, jogalkotási 
folyamatokba, miközben munkájuk anyagilag is elismerésre kerül. 
 
A pályázatra azon doktoranduszhallgatók jelentkezését várjuk, akik:  
 
- hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek valamelyik hazai doktori iskolában,  
- kutatási területükön kiemelkedő és naprakész tudással rendelkeznek,  
- elméleti tudásukat a gyakorlati életben, közcélok érdekében is hasznosítani kívánják,  
- bővítenék kormányzati és közéleti kapcsolathálójukat,  
- első osztályú szakmai referenciával kívánják bővíteni önéletrajzukat.  
 
A pályázat benyújtásának módja:  
 
A pályázati dokumentumok (jelentkezési adatlap, CV sablon, adatkezelési hozzájárulás, 
doktori iskola vezetőjének ajánlása, igazolás hallgatói jogviszony fennállásáról) letölthetőek a 
www.nki.gov.hu honlapon található program-linkről. A kitöltött és aláírt dokumentumokat 



2012. március 9-ig kérjük a doktorandusz@nki.gov.hu e-mail címre, vagy a 882-6848 fax 
számra megküldeni. Az eredeti dokumentumokat postai úton az Intézet címére (NKI, 
Besenyei Mónika, 1054 Budapest, Alkotmány u. 25.) megküldeni szíveskedjenek. A 
jelentkezés érvényességének feltétele a jelentkezési lap és mellékletei, valamint az 
adatkezelési hozzájárulás hiánytalan kitöltése és aláírása. 
 
Bővebb információ:  
 
A pályázattal kapcsolatban bővebb információt Besenyei Mónika ad, a 
doktorandusz@nki.gov.hu e-mail címen, illetve a (1) 795-6536-ös telefonszámon. 
  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

  

Dr. Betlehem József 

  

Az egészségtudományi szakemberek helyzete a XXI. században 

 

című Habilitációs eljárásának keretében 

  

2012. február 8-án (szerda) 12 órakor 

Pécsi Akadémiai Központ Székházban  

(Pécs, Jurisics M. u. 44.)  

tartandó tudományos előadására. 

  

  

   

  

Tisztelettel: 

  

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa  

  



Az AXA Kutatási Alap PhD ösztöndíja 

A felhívás értelmében 3 területen lehet pályázni 3 éves PhD ösztöndíjas hely támogatására, 
amelyet a PTE valamelyik intézetében, tanszékén töltenének be. Az elnyert pályázat időtartama 
alatt az ösztöndíjas nem tölthet be az egyetemen más pozíciót, státuszt. 
 
Pályázhat az a fiatal kutató (vagy végzős hallgató), aki még nem nyert felvételt doktori iskolába. 
A nyertes projekt kezdése legkésőbb a 2012. június 29-i eredményhirdetést követő 6 hónapon 
belül lehetséges. A doktori tanévhez igazodva tehát a tanulmányokat legkésőbb 2012 
szeptemberében el kell kezdeni. 
 
A program maximum 120 000 ? támogatást ad 3 évre, amely a következőképpen oszlik meg: 

 minimum 25 000 ?/év bruttó bér a kutató számára 
 maximum 1000 ?/év kutatási költségek finanszírozására (eszközbeszerzés nem 

lehetséges) 
 a maradék a fogadó intézmény számára a PhD kutatás egyéb járulékos költségeinek 

finanszírozására megy (a ösztöndíj nem egyenlő a magyar állami, nappali tagozatos 
doktori ösztöndíjjal, ezért a doktori iskolán/programon belül az így felvett hallgató jogi 
és finanszírozási helyzetét tisztázni kell) 

 
Pályázatot kutató vagy egyetemi hallgató egyénileg nem nyújthat be. A felhívásra a PTE csak 
1 pályázatot nyújthat be, ezért a Pályázati és Innovációs Igazgatóság előválogatást tart.  
 
A belső pályázatok benyújtásának határideje: 2012. február 15. 
 
A pályázati csomagot emailben, csatolt fájlban kérjük elküldeni az intézményi koordinátor, 
Kicsindi Edina (kicsindi.edina@pte.hu) részére. 
 
A pályázatot angol nyelven kell benyújtani, a következő (az eredeti kiírás által kértekhez 
hasonló) módon: 
 
A fogadó intézet/tanszék/doktori program részéről: 

 az intézet igazgatójának/ tanszékvezetőnek/doktori program vezetőjének fogadólevele, 
amelyben röviden bemutatják a doktori program erősségeit, nemzetközi kapcsolatait, 
infrastrukturális hátterét, stb. (amennyiben az intézet/tanszékvezető és a doktori 
program vezetője eltérő személy, kérjük, mindketten aláírásukkal érvényesítsék a 
fogadólevelet). 

 
A pályázó részéről: 

 a doktori kutatási terv részletes bemutatása, maximum 4 oldalban (Times New Roman 
betűtípus min. 12-es méret, 1-es sorköz) 

 a doktori kutatás hosszú távú céljainak összefoglalása (max fél oldal) 
 részletes szakmai önéletrajz 
 a pályázó szakdolgozati témavezetőjének ajánlólevele 



A pályázó leendő doktori témavezetőjének részéről: 

 részletes szakmai önéletrajz 
 az elmúlt 5 év publikációs listája 
 hogyan illeszkedik a pályázott téma a doktori program és az adott intézet/tanszék 

profiljába (max. 20 sor) 
 a témavezető fogadólevele, amelyben 

 a témavezető vállalja a pályázó kutatómunkájának felügyeletét és támogatását 
 bemutatja az intézet/tanszék/doktori program részéről a pályázó számára kínált képzési 

lehetőségeket és röviden a képzésében résztvevő kutatók szakmai profilját 

A felhívás szövege és a pályázható témák megtekinthetők: 

 http://www.axa-research.org/sites/dev/files/A-Howtoobtain-Modus/PhD2012.pdf  
 
A beadott pályázatokat egy 3 főből álló egyetemi bizottság bírálja el annak innovatív és 
tudományos tartalma alapján. A belső pályázat nyerteseit legkésőbb március 1-ig emailben 
értesíti a PII, illetve regisztrálja őket az AXA pályázati felületén. A pályázók ezután március 
29-ig tölthetik fel a teljes pályázati anyagukat a rendszerbe. A pályázat nyerési esélye: 10-15%. 

  



K O N F E R E N C I A F E L H Í V Á S 
Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 

Pécsi Tudományegyetem 
2012. március 9.  

Kedves pécsi Doktorandusz!  

A Pécsi Tudományegyetem doktorandusz közössége hagyományteremtő céllal az intézmény 

doktoranduszai számára tudományos konferenciát szervez.  

A rendezvény alapvető célja, hogy lehetőséget és fórumot teremtsen az intézményben tevékenykedő 

doktoranduszok számára a személyes- és szakmai kapcsolatok, együttműködések kiépítésére, valamint 

alapot teremtsen egy újabb őszi konferencia megvalósítására.  

A konferencián hét különböző tudományterület neves intézményi képviselője mutatja be kutatási 

területének egy- egy érdekes részét.  

 

  

A konferencia időpontja és helyszíne 

2012. március 9. (péntek), dr. Halassy-Nagy József Aula, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi 
Kar, Rákóczi úti épülete.  

A délutáni helyszín a Zsolnay Kulturális Negyed (ZSKN), az esti programoknak a belvárosi Trafik lokál ad 
otthont.  

  

Napközben a gépkocsival érkezők számára parkolási lehetőség a 48-as téren, vagy a szomszédos 
Tudásközpont parkolójában lehetséges. Szállást nem áll módunkban biztosítani. 

  

Határidők 

2012. február 7. Jelentkezés kezdete  
2012. március 1. Jelentkezési határidő  
2012. március 9. Konferencia  
2012. május 15. Tanulmányok elküldésének határideje 2012. szeptember vége Konferenciakötet 
megjelenése  

Részvételi díj  

2012. február 15-ig 3000 HUF, március 1-ig 5000 HUF, amely magában foglalja a konferencián való 
részvétel, az ebéd, ZSKN (kivéve az egyes kiállításokra való belépők árát) és az esti programok költségeit, 
valamint az elektronikus (ISBN számmal ellátott) konferenciakötetben való megjelenés lehetőségét is.  

A részvételi díjat kérjük az alábbi bankszámlaszámra 2012. március 1-ig átutalni.  



A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: ?ehakód+IDK2012 - ?88030? témaszám?  

Pécsi Tudományegyetem 
MÁK 10024003-00282716-00000000 

Igény esetén a résztvevők részére számlát állítunk ki, amelyet a konfrerencia napján lehet átvenni.  

 

Jelentkezés 

Regisztrálni a www.phdpecs.hu weboldalon keresztül a részvételi díj befizetésével lehet 2012. március 1-
ig.  

 

Elérhetőségek  

További információért látogass el weboldalunkra: www.phdpecs.hu, vagy tedd fel kérdésedet az 
idk2012@phdpecs.hu e-mail címen.  

  

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják. A rendezvény programjaira való belépésre a regisztrációnál átvett 
névtáblák jogosítnak. A névtábla nem átruházható. 

  



A DOSz jogsegélyszolgálata 

  

A jogsegélyszolgálat háttere, validitása, elért eredményei 

A felsőoktatási törvény értelmében az intézmények doktori képzésben részt vevő hallgatóinak 
képviseletét a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) látja el.  

A DOSz e ráruházott feladatát kiemelten kezeli, ellátására már 1998-ban megalapította a 
Jogsegély-szolgálatot, gyakorlata tehát több mint 10 éves múltra tekint vissza. 

A Jogsegély-szolgálathoz fordulók száma érezhetően, nagyságrendekkel és rohamosan 
növekszik az elmúlt években. Az eddigi számos visszajelzés fényében büszkék vagyunk arra, 
hogy a felajánlott segítséget pozitívnak ítélik az érintettek. Továbbá számos esetben újabb 
problémáikkal is hozzánk fordulnak.  

Célunk az, hogy 

         egyéni szinten is védjük a doktoranduszok és doktorjelöltek jogait és érdekeit; 

         gyors és szakszerű jogi segítséget nyújtsunk; 

         az eseti ügyekből leszűrődő több mint 10 éves tapasztalat felhasználásával elősegítsük 
a DOSz szakmai tevékenységét; 

         a különféle jogalkalmazási problémákra reakcióként állásfoglalásokat adjunk ki és 
ezeket érvényesítsük a mindennapi munkában. 

Amit kínálunk? 

         Kivizsgáljuk a doktoranduszoktól és doktorjelöltektől beérkezett panaszokat, illetőleg 
kérdéseket. 

         Megtaláljuk a hatályos jogszabályoknak és a vonatkozó intézményi szabályzatoknak 
megfelelő leggyorsabb és leghatékonyabb megoldást. 

         Megtartjuk az anonimitást, annak érdekében, hogy megelőzzük azokat az esetleges 
méltánytalanságokat, amelyek a panaszos személyének nem kívánt nyilvánosságából 
eredhetnek.  

         Érvényt szerzünk az egyedi ügyekből általánosított, elvi élű elnökségi határozatoknak 
a nyilvánosságon keresztül.  

         Ösztönözzük a doktori iskolákat a doktoranduszok jogainak fokozott védelmére.  

         Elősegítjük az intézményekkel, doktori iskolákkal folytatott közvetlen konzultációk 
keretében a doktoranduszok jogainak és érdekeinek érvényesülését. 

         Segítséget nyújtunk a doktorandusz és az intézmény közötti eljárásokban. 

  



E-mail: jogsegely@monitum.hu 

A Jogsegély Szolgálat Szolgáltatási Szabályzata elérhető a DOSz honlapján. 

A kurzusok megtekintéséhez kérjük kattintson ide! 
  



K O N F E R E N C I A   F E L H Í V Á S 

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) örömmel értesíti a doktorandusz hallgatókat, 
hogy az idei évben is megrendezi a TAVASZI SZÉL elnevezésű konferenciáját. 

A DOSz az idei Tavaszi Szél konferencia szervezésekor a korábbi években megszokottak 
szerint, a ?fiatal magyar kutatók és doktoranduszok világtalálkozóját? ? angol és magyar 
munkanyelvű rendezvényként hirdeti meg. A konferencia célja, hogy lehetőséget teremtsen a 
világ doktoranduszai számára arra, hogy az eltérő kutatási területeiket bemutassák, 
véleményüket ütköztessék az esemény alkalmával. 

Az egyes szekciók keretében lehetőség nyílik mind az elméleti, mind a gyakorlati 
hasznosíthatóság oldaláról bemutatni az egyes tudományterületeket.  

A konferencia résztvevőinek a honlapon történő regisztrációt követően egy 300 szavas 
absztraktot kell benyújtani magyar és angol nyelven a következő elérhetőségre: 

tavasziszel2012@dosz.hu 

A www.dosz.hu honlapon történő regisztráció során a jelentkezőknek meg kell adniuk a 
könnyebb kommunikáció érdekében az elérhetőségi adataikat. 

A honlapon történő regisztráció hiányában az absztraktokat a szervezőbizottságnak nem áll 
módjában elfogadni. Amennyiben az absztraktok beérkezéséről e-mail útján nem kapnak 
értesítést, kérjük, a megadott elérhetőségen jelezzék a bizottság felé. A tudományterületeknek 
megfelelően minden absztraktot lektorálási folyamatnak vetünk alá. 

Amennyiben a szerzők a konferenciakötetben is publikálni kívánják kutatásukat, az absztraktot 
a megadott határidőre ki kell terjeszteni a formai követelményeknek megfelelően egy 2000 
szavas tudományos cikké, amelyet a programtanácsnak el kell fogadnia. A tudományos 
cikkeket az absztrakthoz hasonlóan e-mail formájában kell eljuttatni a következő elérhetőségre:  

tavasziszel2012@dosz.hu 

  

A formai követelmények megtalálhatók a www.dosz.hu weboldalon a letöltések menüpont alatt. 

A konferencia időpontja és helyszíne: 

A konferencia Győrött a Széchenyi István Egyetemen 2012. május 17-20. között kerül 
megrendezésre.  

  



Fontosabb határidők: 

2012. március 13. Jelentkezési határidő, az absztraktok leadásának határideje  

2012. március 27. Tanulmányok leadásának (2000 szó) és a részvételi díj 
befizetésének határideje. 

2012. május 17-20. Konferencia 

Részvételi díj:  

Teljes részvételi díj (PhD, DLA hallgatók):     EUR 120 (HUF 36.000)  

Szállás, catering nélküli részvételi díj (PhD, DLA hallgatók):  EUR 60 (HUF 18.000)  

Kedvezményes részvételi díj DOSz tagoknak:    EUR 104 (HUF  31.000) 

Szállás, catering nélküli részvételi díj DOSz tagoknak:   EUR 47 (HUF 14.000) 

  

További információért látogasson el a www.dosz.hu weboldalra vagy forduljon bizalommal a 
konferencia főszervezőjéhez: dr. Fülöp Péter ? elnökségi tag DOSz ? peter.fulop@dosz.hu. 

  

Bojárszky András 

elnök 

Doktoranduszok Országos Szövetsége 

  



A Dél Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. innovációs ötletpályázatot 
hirdet 

?Középpontban az EMBER? 

címmel 

Ha szívesen bemutatná innovatív ötletét egy nemzetközi zsűri és az üzleti élet szereplői előtt, 
ha szeretné megvalósítani projektjét, termékké alakítaná a találmányát vagy külföldi partnert 
keres vállalkozásához, jelentkezzen a ?Középpontban az EMBER? innovációs ötletpályázatra 
és nyerje meg az 5.000 ? összértékű fődíjat! 

Témakörök: 
táplálkozástudomány, sport- és testnevelés-tudomány, gyógyszertudomány, orvostudomány, 
valamint egyéb alkalmazott egészségtudományok 
biotechnológia 
élelmiszertudomány   menedzsment, pénzügy, tőzsde, döntéselmélet, marketing és más 
közgazdasági szakterületek  

     IT és ICT innovációk 
     neveléstudomány 
     alkalmazott pszichológia 
     valamint bármilyen innovatív fejlesztés, ami az emberre irányul. 

A pályázók köre: 
     vállalkozók, klaszterek, 
     kutatók, kutatócsoportok, 
     doktori iskolák,  
     hallgatók. 

A verseny menete: 
 

     Töltse ki a pályázati űrlapot és a nyilatkozatot, amely letölthető a www.ddriu.hu honlapról. 
  A pályázati űrlapot, benne a projektötlet rövid bemutatásával küldje el 2012. április 13. 12:00-

ig az anita.lamm@ddriu.hu e-mail címre. Az aláírt nyilatkozatot személyesen vagy postai 
úton kérjük benyújtani a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 
székhelyére (H-7621 Pécs, Király utca 23-25.). Postai küldemény esetén a borítékon kérjük 
feltűntetni, hogy ?Középpontban az EMBER?! 

 A Pécsi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló 
egyéb, illetve polgári jogviszonyban álló személyek, valamint hallgatói jogviszonyban álló 
nappali tagozatos PhD hallgatók a PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer 
Központon keresztül adhatják be pályázatukat, a dobay.kata@pte.hu címre elküldve, illetve 
ugyanide kérjük eljuttatni ezen pályázók által aláírt nyilatkozatokat személyesen vagy postai 
úton (H-7622  Pécs, Vasvári Pál utca 4.). Postai küldemény esetén a borítékon kérjük 
feltűntetni, hogy ?Középpontban az EMBER?! 
 
 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben az aláírt nyilatkozat a pályázati űrlapok leadási 
határidejéig nem érkezik be (vagy postai küldemény esetén nem kerül feladásra) az illetékes 
szerv felé (DDRIÜ vagy PTE KTTK részére), az a pályázat elutasítását vonja maga után! 
 



A befogadott pályaművek az előértékelést követően a 2012. április 24-i döntőn egy tízperces 
angol nyelvű prezentációval kerülnek bemutatásra, amit nemzetközi zsűri értékel. A döntő 
megrendezésére a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottság Székházának 
Zsolnay termében (Pécs, Jurisics M. u. 44.) kerül sor. 

További információ:  

Lamm Anita  
 anita.lamm@ddriu.hu    

+36 72 511 676 
 www.ddriu.hu   

  



Felhívás 

A 

Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület 

III. PhD konferenciájára, melyre szeretettel várunk minden doktoranduszt  

 Az országos tanácskozásunk, Budapesten 2012. 04. 20-án, pénteken 10 órakor kezdődik 

A fiatal kutatók Magyarország megújulásáért 

címmel szervezett konferenciára valamennyi PhD hallgató bármilyen témakörrel jelentkezhet. 
A szervezőbizottság a jelentkezések alapján dönt a szekciókba való besorolásról. Célunk, 
hogy a tudományos eredmények bemutatásához fórumot, és lektorált megjelenési lehetőséget 
biztosítsunk. 

A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület Alapszabálya és a kialakult gyakorlat 
szerint az európai és a magyar értékek kapcsolataira, közvetítésére és bemutatására koncentrál 
elsősorban, különféle munkaformákon keresztül. Az Egyesület alkot, kidolgoz, átvesz, közvetít, 
véleményez és minősít, közkinccsé tesz alapvető értékeket. Szakmapolitikai és tudományos 
kontrolláló tevékenységet végez. Szervezetünk neve szerint profi szakemberek egyesülete, 
tagjai - akadémikusok, professzorok, tanárok, mérnökök, orvosok, kutatók ? európai és nemzeti 
értékek mellett tették le a voksot, akik az értelmiség megteremtésében meghatározó szerepet 
játszanak. 

A PEM tevékenységét értékcentrikusan kívánja végezni, és vállalja a politikai befolyástól 
mentes értékorientáció képviseletét és annak terjesztését. 

További információkat honlapunkon talál: www.peme.hu, vagy 

Facebook: Professzorok az Európai Magyarországért 

A konferencia hivatalos nyelve a magyar. A dolgozat benyújtható angol nyelven is, azonban az 
előadást a magyar anyanyelvű, magyarországi egyetemek hallgatóinak magyar nyelven kell 
megtartani. Határon túli egyetemek hallgatói esetében a magyar mellett az angol nyelvű 
prezentáció is megengedett. 

Az előadások 20-25 percesek, utána következnek a kérdések és a vita. 

Részvételi díj: 20.000,- Ft/fő. A konferencián való részvétel feltétele a nevezési díj 
megfizetése, előadást viszont csak PhD hallgatói státuszban lévő tarthat. 

Minden jelentkező csak egyszer adhat elő, de társszerzőként több előadott tanulmányt is 
jegyezhet. 

Jelentkezési határidő: április 3. 



Jelentkezés feltétele: 5-10 soros szakmai életrajz, 30-40 soros Összefoglaló (Abstract). Ezt a 
következő címre kell küldeni: 

Nagy Edit, országos koordinátor: edit.nagy.peme@gmail.com. 

A szervező bizottság április 10-ig dönt az elfogadott előadásokról, és értesíti a beküldőket. 

A részvételi díjat ezt követően 5 munkanapon belül kell átutalni a következő bankszámlára: 

PEME OTP 11705008-20484109 

Publikáció: A PEME elnökségének döntése alapján a prezentációkat közzétesszük az 
Egyesület Honlapján, valamint e-könyv formájában is megjelentetjük. 

Az Elnökség nevében szeretettel várjuk fiatal kollégák jelentkezését magas szintű szakmai 
tanácskozás reményében. 

Budapest, 2012. március 21. 

Dr. Demetrovics János     Dr. Koncz István 
akadémikus, elnök      ügyvezető elnök 

  



"Feltaláló születik"! innovatív ötletpályázat  
A PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központja (a továbbiakban: KTTK) innovatív ötletpályázatot hirdet 
?Feltaláló születik! címmel a Pécsi Tudományegyetem nappali, levelező és PhD hallgatói számára.  

A pályázat célja: 

A hallgatók alkotói kedvének, innovációs tevékenységének élénkítése, népszerűsítése. Főbb 
szempontok: eredetiség, kreativitás, újszerűség. 

A díjazás mértéke: 

1. helyezett: bruttó 100.000 Ft 
2. helyezett: bruttó 50.000 Ft 
3. helyezett: bruttó 25.000 Ft 

+ egyéb szponzorok által nyújtott különdíjak. 

A KTTK munkatársai az első három helyezett pályázó számára a fenti pénzjutalmon túl 
szakmai segítséget nyújt ötletük megvalósításában, üzleti partner keresésében (1 millió Ft 
értékben). Kiemelkedő színvonalú pályázat esetén az Innovációs Bizottság javaslatára irodánk 
további támogatást nyújt a piaci hasznosítás, valamint az iparjogvédelmi eljárások kapcsán 
(adminisztratív munka, költségek finanszírozása stb.). 

A KTTK lehetőséget nyújt a legjobbaknak arra, hogy projektjeiket a PTE Innovációs Napon 
egy kiállítás keretében széles érdeklődői kör előtt bemutathassák, valamint ismertethessék azt 
a PTE honlapján. Ezen túl a nyertessel az UNIV TV készít egy rövid riportot. 

A pályázat feltételei: 

 Aktív hallgatói jogviszony a Pécsi Tudományegyetem valamely graduális vagy 
posztgraduális képzésén (ideértve a PHD hallgatókat is), 

 határidőre benyújtott, hiánytalan pályázat. 

A pályaművek benyújtásának helye, módja, határideje 

A pályázatokat e-mailben és papíron is be kell nyújtani. 

A pályázatokat e-mailben csatoltan Word 97-2003 (*.doc*) formátumban és *.pdf* 
formátumban is kérjük a következő e-mailcímre elküldeni: koller.viktor@pte.hu 

A nyomtatott pályázatokat postai úton a következő címre kérjük: 

Pécsi Tudományegyetem 
Rektori Hivatal 
Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ 
Dr. Koller Viktor részére 
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 

  



Az elektronikus, és a nyomtatott pályázati anyag beérkezési határideje: 2012. április 30.  

Az ezt követően beérkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. 

Az e-mail tárgyába és a borítékra kérjük, írják rá: ?Feltaláló születik". 

Pályázat benyújtása után nincs lehetőség annak módosítására, visszavonására. 

A nevezéshez kérjük feltüntetni az alábbi adatokat: 

 a pályázó neve 
 kar, szak, évfolyam 
 telefonszáma, e-mail címe, ha az nem egyezik azzal, amiről a pályaművét (-műveit) 

beküldte 
 a pályázatnak tartalmaznia kell: a (hiánytalanul kitöltött, aláírt) pályázati adatlapot, 

valamint a pályázathoz kapcsolódó (aláírt) nyilatkozatot. Amennyiben a pályázathoz 
kapcsolódnak ábrák, rajzok, rövid videók, lehetőség van azok csatolására is. A pályázati 
adatlap és a nyilatkozat letölthető: http://www.innovacio.pte.hu/index.php?mid=139. 

Jelentkezéskor (a fent említett ?Nyilatkozat" c. dokumentumon) nyilatkozni kell arról, 
hogy: 

 a pályázati munka saját személyes kreativitás eredménye, kizárólag a pályázó alkotása, 
és mások jogait nem sérti. 

A beküldhető pályázati munkák paraméterei: 

Pályázónként több pályázati munka is benyújtható. 

Értékelés: 

Az Innovációs Bizottság javaslatára, titoktartási kötelezettség mellett, független szakmai zsűri 
bírálja el a pályázati munkákat. 

Egyéb feltételek: 

A pályázatra csak olyan ötlettel lehet jelentkezni, amely kizárólag a pályázó személyes 
kreativitásának, szellemi munkájának eredménye. 

Amennyiben a pályamunkát a KTTK valamint az IB arra érdemesnek ítéli, a KTTK a PTE 
szellemi alkotások jogvédelméről és szellemi tulajdon-kezeléséről szóló szabályzatának 
megfelelően segíti a megoldás hasznosítását, védelmét. 

A pályázó a nevezéssel egyidejűleg elismeri, hogy a pályázati kiírásban szereplő feltételeket 
megértette és elfogadja. 

  

A pályázati kiírás ideje alatt (2011. március 12. - április 30.) az ötlettel, annak 
megvalósíthatóságával kapcsolatban segítséget nyújt a KTTK munkatársa, Tóth-Pördi Zoltán. 



A pályázat adminisztratív teendőivel kapcsolatban érdeklődni a 72-501-500/12448-as 
telefonszámon vagy a koller.viktor@pte.hu e-mailcímen lehet. 

  



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

  

Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet 

Polgármesteri ösztöndíjra a 2011/2012. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, 
nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi állandó lakhelyű, magyar állampolgárságú, 
vagy Pécs valamely testvérvárosában állandó lakhellyel rendelkező, magyar nemzetiségű 
hallgatók számára. 

A pályázat célja: 

A kiemelkedő tanulmányi és kutatási eredményeket elérő hallgatók, illetve Pécs 
testvérvárosaiban élő magyar nemzetiségű tanulók támogatása. 

Pályázatot nyújthat be: 

Pécsi állandó lakhellyel rendelkező magyar állampolgárságú hallgató, aki a 2011/2012. 
tanévben valamely államilag elismert magyar vagy külföldi felsőoktatási intézményben 
tanulmányokat folytat (BA/BSC, MA/MSC, osztatlan, PhD) és tanulmányi eredménye 
(korrigált kreditindex) a pályázat kiírását közvetlenül megelőző mindkét aktív félévében 4,51 
átlag felett van. Pályázhat továbbá Pécs testvérvárosában állandó lakhellyel rendelkező, 
magyar nemzetiségű, magyar igazolvánnyal rendelkező hallgató, aki a 2011/2012 tanévben 
valamely államilag elismert magyar, vagy szülőföldi felsőoktatási intézményben 
tanulmányokat folytat.  

  

A pályázathoz csatolni kell:   

o A pályázat beadását megelőző két félévre vonatkozó hallgatói törzslapot, melyet  a 
felsőoktatási intézménnyel hitelesíttetni kell. 

o Az érvényes ? beiratkozott ? hallgatói jogviszonyról szóló igazolást. 
o A felsőoktatási intézmény támogató nyilatkozatát. 
o Országos felsőfokú tanulmányi versenyen elért eredményről szóló igazolást. 
o Kutatási, fejlesztési eredményeiről szóló jegyzőkönyvet 

o Publikációs listát. 

o Felsőfokú nyelvvizsga  bizonyítványok hiteles másolatát. 

o Kiemelkedő művészeti, sport, közösségi tevékenységet igazoló dokumentációt. 
o Minden egyéb, a tanulmányokkal kapcsolatos, kiemelkedő eredményt bizonyító 

igazolást. 
o Pályázati űrlap elérhető: http://www.pte.hu/hirek/2630 

  



(A külföldön megszerzett bizonyítványok, oklevelek, stb. másolata mellé kérjük csatolni azok 
nyelvtanár által hitelesített magyar nyelvű fordítását!) 

  

A pályázat elbírálásának menete: 

o A pályázatok beküldésének határideje: 2012. április 27. 
o A pályázatok beadási határidejét követő 30 napon belül Pécs Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága (a továbbiakban: 
OKUBI) megtárgyalja a beérkezett pályázatokat, majd javaslatot tesz a támogatottakra, 
és a támogatás mértékére. 

o Az OKUBI javaslata alapján Pécs város Polgármestere 15 munkanapon belül döntést 
hoz a támogatottak köréről.  

o A döntéshozó a beadott pályázatok minősége és mennyisége alapján az OKUBI 
véleményét figyelembe véve állapítja meg az egyes kategóriákra eső keret mértékét. 

  

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket: 

o Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlanságot állít, vagy a pályázattal 
összefüggő tényt elhallgat. 

o A pályázó tudomásul veszi, hogy a megítélt ösztöndíj legfeljebb egy naptári évre szól, 
és újabb támogatás ezen a jogcímen a pályázónak három éven belül nem adható. 
Amennyiben a pályázó előző évben részesült polgármesteri ösztöndíjban, kizárólag 
azok az eredmények vehetők figyelembe az adott évi pályázat során, amelyek az előző 
pályázatban nem kerültek beszámításra. 

o Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely 
csatolható a pályázathoz. 

o A pályázatokról a döntést Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere hozza meg, mely 
minden pályázóra nézve kötelező.  

o Az elnyert ösztöndíj nem folyósítható, amennyiben a pályázó nem írja alá a Pécs Megyei 
Jogú Város Önkormányzatával megkötött  ösztöndíjszerződést. A megítélt ösztöndíj 
felfüggeszthető vagy megvonható, amennyiben az ösztöndíjazott nem teljesíti vagy 
megszegi az ösztöndíjszerződésben vállalt kötelezettségeit. 

o A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. 
o A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye. 

  



A pályázatokat személyesen  

  

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Oktatási és Kulturális Referatúra titkársága 

7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 

vagy ? ajánlott küldeményként ? postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre: 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 

  

7601 Pécs, Pf.: 58. 

A borítékra kérjük ráírni: ?Polgármesteri Ösztöndíj? 

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást az 
ösztöndíjpályázatról, a pályázati adatlapról: 

  

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 

  

7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 

Tel.: 06/72/533-947 
 

  



FELHÍVÁS 

Pannon Tudományos Nap 

Nagykanizsa, 2012. október 18. 

Az MTA Pécsi Területi Bizottsága (PAB) és az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) 
2005 óta rendezi meg Pannon Tudományos Nap (PTN) című közös konferenciáját, amelynek 
célja a dunántúli régióban elért legújabb és legérdekesebb tudományos eredmények 
bemutatása. A konferenciának 2012-ben is az elmúlt években kiváló házigazdának bizonyult 
Nagykanizsa ad otthont. 

  

Várjuk a két akadémiai bizottság területén dolgozó kutatók jelentkezését a konferencián 
tudományos előadás tartására. Olyan új eredmények bemutatását kérjük, amelyek az utóbbi 
két évben születtek, s jelentőségüknél fogva számot tarthatnak a tudományos közösség 
tágabb körének érdeklődésére. Mivel nem tematikus konferenciáról van szó, ezért rendkívül 
fontos, hogy az előadók törekedjenek a szakmai részletektől mentes, lényeget kiemelő, 
közérthető előadásmódra. Kérjük, hogy a jelentkezők maximum 1 oldal terjedelmű 
összefoglalóban ismertessék eredményeiket.  

Mivel az előadások száma korlátozott, a beküldött összefoglalók alapján a két területi bizottság 
által közösen felállított szervező bizottság választja ki az elhangzó előadásokat. A bizottság a 
tartalmi szempontok mellett azt is mérlegeli, hogy a konferencián minden tudományterület 
képviselői, valamint a pályájuk kezdetén járó kutatók is lehetőséget kapjanak eredményeik 
bemutatására. A korábbi évek tapasztalatai alapján a jelentkezők mintegy harmada tarthat 
előadást. 

  

A rendezvény keretében mindkét akadémiai bizottság működési területéről a legjobbnak ítélt 
PhD munkák bemutatására is sor kerül. Mindazok jelentkezésére számítunk, akik 2011-ben 
vagy 2012-ben szerezték meg doktori fokozatukat. Kérjük a pályázókat, hogy tervezett 
előadásuk összefoglalója mellett tézisfüzetüket is szíveskedjenek elküldeni. 

  

A hallgatóság és a szervezőbizottság szavazatai alapján legjobbnak ítélt három 
előadást, valamint a nyertes PhD munkákat 100 ? 100 eFt jutalomban részesítjük.  

  

Kérjük, hogy a PTN keretében előadást tartani szándékozók 2012. június 25-ig juttassák el 
tervezett előadásuk kivonatát elektronikus formában a PAB területén az mkonig@pab.mta.hu 
illetve a VEAB területén a veab@veab.mta.hu címre. A kiválasztott előadókat 2012. július 31-
ig értesítjük. 

Jelentkezési határidő előadások tartására: 

2012. június 25.  



Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba a 2013/2014-es tanévre 

Az idén 20 éves Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság örömmel hirdeti 
meg a 2013/2014-es tanévre szóló ösztöndíjait.  

Fulbright ösztöndíjra azok a magyar állampolgárok pályázhatnak, akik felsőfokú 
végzettséggel valamint megfelelő szintű angol nyelvtudással rendelkeznek és az Egyesült 
Államokban szeretnének továbbtanulni (és/vagy PhD hallgatóként kutatni), oktatni vagy 
kutatni. 

Pályázni bármely tudományterületen és művészeti ágban lehet. 

A Fulbright Program szellemiségének megfelelően megkülönböztetett figyelmet élveznek 
azok a pályázók, akik az Egyesült Államokban megszerzett tudásukat és tapasztalataikat a 
leghatékonyabban tudják a magyar társadalom szolgálatába állítani; azok, akik eddig még nem 
folytathattak hosszabb külföldi tanulmányokat; valamint akik tevékenységükkel 
fáradhatatlanul ápolják és szolgálják a két ország közötti kapcsolatok erősítését. 

A magyar Fulbright Bizottság és a Fulbright Alumni Egyesület ebben az évben ünnepli 
fennállásának 20. évfordulóját. Az ünnepi eseménysorozat részeként 2012 tavaszán több 
magyarországi városban tart előadásokat az ösztöndíjakról és a program működéséről. 

A világ legnagyobb nemzetközi oktatási csereprogramja, a Fulbright Program a néhai J. 
William Fulbright amerikai szenátorról kapta nevét, aki 1946-ban terjesztette a Kongresszus 
elé az Amerikai Egyesült Államok és más országok közötti oktatási csereprogram tervezetét, 
melyben ma már több mint 150 ország állampolgára vesz részt. A világszerte elismert Fulbright 
ösztöndíj program kétoldalú államközi egyezmények alapján, autonóm módon működik; 
pályázati rendszere nyitott, és valamennyi pályázó számára esélyegyenlőséget biztosít. 
Magyarország a koronázási ékszerek hazakerülése után, 1978-ban kapcsolódott a programhoz. 
Azóta több mint 900 magyar állampolgár nyert el Fulbright ösztöndíjat. 

  

Az angol nyelvű pályázat beadási határideje: 

2012. május 7. 

 

 

További részletek és online jelentkezés a honlapon: 

www.fulbright.hu 

Amerikai ösztöndíj lehetőségek: 

www.educationusa.hu 

  



Biológus doktoranduszok konferenciája 

(Pécs, 2012. november 15-16.)  

 A Pécsi Akadémiai Bizottság Biológiai Szakbizottsága és Sejtbiológiai 

Munkabizottsága 2012. november 15-16-án szimpóziumot szervez a PAB székházában (7624 

Pécs, Jurisics M. u. 44.) a régió élettudományok területén dolgozó PhD-hallgatói számára. A 

rendezvényre a Tudomány Ünnepe keretében kerül sor. A konferencián a doktoranduszok 

magyar vagy angol nyelvű előadással vehetnek részt. A rendezvényen való részvétel ingyenes. 

A régió más városaiból érkező résztvevőknek a szállást nem tudjuk biztosítani. (Korlátozott 

számban a PAB vendégházában van lehetőség szállás foglalására.) 

Az előzetes jelentkezési határidő: 

2012. április 27. 

Attól függően, hogy milyen nyelven kívánnak előadást tartani, kérjük a részt venni kívánó fiatal 

kollégákat, töltsék ki a magyar vagy angol nyelvű jelentkezési lapot és küldjék el Dr. Pap 

Mariannának (email: marianna.pap@aok.pte.hu, fax:72-536-453, telefon: 72-536-216). 

Dr. Szeberényi József                                                                                  ifj. Dr. Sétáló 

György 

a PAB Biológiai Szakbizottság titkára                                             a PAB Biológiai 

Szakbizottság elnöke 

  

  

Dr. Pap Marianna                                                                                   Dr. Balogh Péter 

a PAB Sejtbiológiai Munkabizottság elnöke                                 a PAB Sejtbiológiai 

Munkabizottság titkára 

  

Pécs, 2012. április 10. 



Előzetes jelentkezési lap  

Biológus doktoranduszok konferenciája 

2012. november 15-16. 

PAB székház (Pécs, Jurisics M. u. 44.) 

A jelentkező neve: 

  

E-mail címe: 

  

Telefonszáma: 

  

Munkahelye: 

  

  



Az előadás címe: 

Preliminary registration form  

Symposium for graduate students in biology 

November 15-16, 2012 

Headquaters of the Pécs Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences 

7624 Pécs, Jurisics M. u. 44. 

Name: 

  

E-mail: 

  

Phone number: 

  

Place of work: 

  

Lecture title: 

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Dr. Borsiczky Balázs Iván 

Izületbe hatoló sérülések és az intraartikuláris környezet 

  

című Habilitációs eljárásának keretében 

2012. május 15. (kedd) 12 órakor 

Pécsi Akadémiai Központ Székházban  

(Pécs, Jurisics M. u. 44.)  

tartandó tudományos előadására. 

  

  



A Pécsi Tudományegyetem Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ 
és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közös szervezésében tisztelettel 

M E G H Í V J U K  
a 

  

Bevezetés a szabadalmak világába 

 

  
című rendezvényre. 

 
P R O G R A M  

1.      Bevezetés a szellemi tulajdonvédelembe 

Előadó:  Dr. Fehérvári Anikó 
bíró 
szabadalmi ügyszak 
Fővárosi Törvényszék 

2.      A szabadalmaztatás buktatói 

Előadó:  Dr. Török Ferenc 
partner 
ügyvezető-helyettes 
a vegyészeti és biotechnológiai szabadalmi szakterület vezetője                                     
Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda   

  

3.      Kutatási gyakorlatok 
  

Előadó: Takács Zsuzsa 
nemzetközi védjegy elbíráló 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

A részvétel térítésmentes, és magában foglal egy büféebédet. 

Időpont: 2012. április 26. 11:00-15:30  

Helyszín: Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Tanácsterem 

Regisztráció: dr. Liber Noémi  
Tel: 72/501-500/12448; Email: liber.noemi@pte.hu 

  



VII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia - 2012. május 31.-június 2. 

 
TERVEZETT PROGRAM 
 
A konferencia tervezett programja elérhető: 
http://asszisztencia.hu/sejtanalitika/index.php?menu=6.  
Az ott olvasható visszaigazolt előadásokon kívül további előadók felkérése folyamatban van. 

ABSZTRAKT FELHÍVÁS 

A Szervezőbizottság a résztvevők aktív részvételére számít, ezért felkér minden társasági 
tagot, érdeklődő kollégát POSZTER absztrakt benyújtására. Az absztraktokat az alábbi linken 
keresztül, a szervezőiroda on-line absztrakt rendszerét használva kell bejelenteni.  
 
BELÉPÉS AZ ABSZTRAKT KÜLDŐ RENDSZERBE: 
http://asszisztencia.hu/sejtanalitika/index.php?menu=5 

 
Fő témák 

- Sejtanalitika 
- Molekuláris Biológia 
- In situ detektálás és mikroszkópia 
- In vivo molekuláris biológiai módszerek 
- Teljes genom analízis módszerek 
 
A további altémák olvashatók: http://asszisztencia.hu/sejtanalitika/index.php?menu=5 
 
Határidők 
  
Az absztraktok beküldési határideje: 2012. április 29. 
Absztraktok elfogadásának visszaigazolása: 2012. május 8. 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 
Kongresszus helyszín 
 
Semmelweis Egyetem, 
II. sz. Belgyógyászati Klinika, 
I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 

1088 Budapest, Szentkirályi u. 46. 
Regisztráció 

Online regisztráció már elérhető a konferencia weboldalon: 
http://asszisztencia.hu/sejtanalitika/index.php?menu=4.  
A 2012. május 15-ig regisztrálók a meghirdetett díjakból 50% kedvezményt kapnak.  

  



Akkreditáció 
 
A Ph.D. hallgatók a részvételért 2 kreditpontot kapnak, melynek feltétele a konferencia 
végén egy tesztvizsga sikeres megírása. Az orvosi (Oftex) akkreditáció folyamatban van, 
amint rendelkezünk megfelelő információval, közzétesszük a weboldalon. Minden regisztrált 
vendég részvételi igazolást kap a helyszínen.  

Módszertani bemutatók, gyakorlatok 

A konferencia keretében elsősorban fiatalabb kollégák számára szeretnénk az elméleti 
információk mellé gyakorlati tapasztalatokat is átadni. A konferencia keretében az alábbi 
módszertani bemutatók és gyakorlatok megtartására van lehetőség. További infromációk a 
weboldalon: http://asszisztencia.hu/sejtanalitika/index.php?menu=7 

 
Várjuk kedves jelentkezését! Üdvözlettel: 
 
ASSZISZTENCIA Szervező Kft. 

Konferencia titkárság 

  



Call for Papers  

Value in Health Regional Issues 

 Central & Eastern Europe, Western Asia and Africa Regional Issue 2013  

Value in Health Regional Issues is seeking papers for the Central & Eastern Europe, Western Asia and 
Africa regional issue 2013.  

Value in Health Regional Issues (ViHRI) is a new scientific journal of ISPOR to enhance the science of 
pharmacoeconomic/health economic and outcomes research and its use in health care decisions in 
Asia, Latin America, and Central & Eastern Europe, Western Asia and Africa (CEEWAA) regions. ViHRI 
- CEEWAA regional issue will include articles on health care policy analysis, outcomes research 
(clinical, economic, and patient-reported) empirical studies, methodological studies, and articles on 
health care resources for the region. For complete information about ViHRI, please see 
http://www.ispor.org/publications/VIHRI/VIHRImain.asp.  

** Criteria of an article to be considered**  

1, The first author must reside in a country in the CEEWAA region; and 

2, The empirical study articles must include subjects from population(s) in the CEEWAA region.  

**Countries eligible for ViHRI ? CEEWAA** 

For a complete list of eligible countries, please see 
http://www.ispor.org/publications/VIHRI/VIHEU_WA_AF/regions.asp.  

**Submission deadline** 

December 15, 2012 for the Value in Health Regional Issues ? CEEWAA 1st issue to be published in 
August 2013.  

To submit a paper for Value in Health Regional Issues ? CEEWAA, please go to 
http://www.ispor.org/publications/VIHRI/submission_instruction.asp. 

For questions, please email: vihriceewaa@ispor.org.  

We look forward to your contribution to Value in Health Regional Issues ? CEEWAA regional issue 
2013.  

  



Tisztelt Érdeklődők! 

 
A PTE Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola  

 
(7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.) 

 
F E L V É T E L T     H I R D E T 

 
a doktori (Ph.D) képzésben való részvételre 

az Egészségtudományok területén 

A PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola 2012. szeptemberben indítja doktori (Ph.D) 
fokozat megszerzésére felkészítő, három éves programját az Egészségtudományok területén 
nappali munkarendre jelentkezők és levelező munkarendre jelentkezők részére. 

 
A képzésben való részvétel feltételei 

A doktori képzésre azok jelentkezhetnek, akik egyetemi diplomával és egy idegen nyelvből 
szerzett legalább középfokú "C" típusú általános vagy szakmai államilag elismert vagy azzal 
egyenértékű nyelvvizsgával rendelkeznek. (lásd PTE ETK Doktori Iskola SzMSz 1.sz. 
melléklet (megtekintéshez kattintson ide) 
 
A képzés díja: 

 
Levelező munkarendre jelentkezők részére a képzés díja: 80 000 Ft/félév 
 
 
A jelentkezés módja és határideje 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok elektronikus formátumban elérhetőek. 
( megtekintéshez kattintson ide) 

A jelentkezési lapon kérjük, jelölje a választott programot, témát ( 
doktoriiskola.etk.pte.hu/dok/doktoriiskola/PTE_ETK_doktori_program2012feb.pdf) valamint 
kérjük csatolni a témavezető nyilatkozatát is /5. sz. melléklet/ ( 
doktoriiskola.etk.pte.hu/dok/doktoriiskola/hallgatok/5_megallapodas.pdf). 

Felvételi eljárási díj 9000.- Ft. 
 
A jelentkezési lapot levélben, a 
 
PTE Egészségtudományi Kar 
Egészségtudományi Doktori Iskola 
Vörösmarty u. 4. 
7621 Pécs 
címen, vagy személyesen a Doktori Iskola munkatársaitól 



PTE Egészségtudományi Kar 
Egészségtudományi Doktori Iskola  
Doktori Iskola Titkárságán, Vörösmarty u. 4. 
7621 Pécs 
 
lehet benyújtani 2012. június 8-ig. 
 
 
További információ kérhető a Doktori Iskola Titkárságán a 72/513-670/690 telefonszámon. 
 
 
A jelentkezők felvételéről levelező munkarendre a beadott jelentkezési lap, nappali 
munkarendre a beadott jelentkezési lap és a várhatóan június hónap második felében esedékes 
szóbeli elbeszélgetés alapján dönt a Kar Doktori Tanácsa. A felvételt nyert hallgatóinkat 
írásban értesítjük. A beiratkozás előre láthatóan szeptember elején, személyesen történik. 
 
Pécs, 2012. május 7. 

  



Pályázati felhívás  

a Wekerle Sándor Alapkezelő által a TÁMOP 4.2.4. A/1-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - 
Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése 

országos program c. kiemelt projekt keretében meghirdetett kutatói ösztöndíj programhoz  

Jedlik Ányos Doktorjelölt Ösztöndíj 

2012 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság 
Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, 
valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése céljából. A 
Program minden tudományterületre, de elsősorban a műszaki- és a természettudományok, a 
matematika és az élettudományok területére kíván anyagi erőforrásokat összpontosítani, 
elősegítve ezzel az Innovatív Unió kezdeményezésében megfogalmazott tagállami feladat 
érvényre juttatását.  

A Wekerle Sándor Alapkezelő a Jedlik Ányos Doktorjelölt Ösztöndíj pályázatot a Magyar 
Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
hirdeti meg. A teljes támogatás összege: 84 000 000 Ft. Jelen pályázati felhívás keretében 
maximum 34 ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban.  

A támogatás célja azon kiváló, magyar állampolgárságú doktorjelöltek ösztöndíjban 
részesítése:  

- akik doktori tanulmányaik alatt kiemelkedő eredményességgel kutattak,  

- a támogatási időszakban aktívan részt vesznek egy adott kutatás-fejlesztési projektben 
magyarországi felsőoktatási, akadémiai vagy nonprofit kutatóhelyen,  

- vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt egy adott magyar felsőoktatási intézményben 
végzik és/vagy hasznosítják tudományos kutatásukat,  

- a támogatási időszak végéig benyújtják disszertációjukat.  

Jelen ösztöndíjra minden tudományterület képviselői pályázhatnak. Az elbírálásnál előnyben 
részesülnek a műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok 
területéről érkező pályázatok.  

Az ösztöndíj havi összege: 200 000 Ft.  

A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani. A pályázat benyújtásának előfeltétele, 
hogy a pályázó az informatikai rendszerben (www.nemzetikivalosag.hu) regisztrálja magát, és 
a regisztrációs nyilatkozatot postai úton megküldje az Alapkezelő címére. 

A pályázat benyújtásának határideje 2012. június 20. 24:00 óra. 

A pályázatok benyújtása az elektronikus rendszerben 2012. május 25-től lehetséges.  



A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a következő e-mail címen tehetik fel: 
tamop424@wekerle.gov.hu, illetve az informatikai rendszeren keresztül.  

A pályázat kitöltésére szolgáló informatikai rendszer elérhetősége: www.nemzetikivalosag.hu 

  



Pályázati felhívás  

a Wekerle Sándor Alapkezelő által a TÁMOP 4.2.4. A/1-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - 
Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése 

országos program c. kiemelt projekt keretében meghirdetett kutatói ösztöndíj programhoz 

Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj 

2012 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a 
kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség 
szempontjából jelentős eredmények elérése céljából. A Program minden tudományterületre, de elsősorban a 
műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területére kíván anyagi erőforrásokat 
összpontosítani, elősegítve ezzel az Innovatív Unió kezdeményezésében megfogalmazott tagállami feladat 
érvényre juttatását.  

A Wekerle Sándor Alapkezelő a pályázatot a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával hirdeti meg. A teljes támogatás összege: 168 000 000 Ft. Jelen pályázati 
felhívás keretében maximum 30 ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban.  

A támogatás célja azon kiváló, magyar állampolgárságú fiatal oktató-kutatók ösztöndíjban részesítése:  

- akik tudományos fokozatukat (PhD/DLA) maximum 8 éve szerezték meg, valamint 45 évnél fiatalabbak (jelen 
pályázati kiíráshoz viszonyítva),  

- kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtanak,  

- aktívan részt vesznek egy adott kutatási projektben magyarországi felsőoktatási, akadémiai vagy nonprofit 
kutatóhelyen,  

- vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt egy adott magyar felsőoktatási intézményben végzik és/vagy 
hasznosítják tudományos kutatásukat.  

A Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjra a kutatók 16 hónapra pályázhatnak.  

Jelen ösztöndíjra minden tudományterület képviselői pályázhatnak. Az elbírálásnál előnyben részesülnek a 
műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területéről érkező pályázatok.  

Az ösztöndíj havi összege: 350 000 Ft. 2  

A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani. A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó az 
informatikai rendszerben (www.nemzetikivalosag.hu) regisztrálja magát, és a regisztrációs nyilatkozatot postai 
úton megküldje az Alapkezelő címére.  

A pályázat benyújtásának határideje 2012. június 20. 24:00 óra.  

A pályázatok benyújtása az elektronikus rendszerben 2012. május 25-től lehetséges.  

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a következő e-mail címen tehetik fel: tamop424@wekerle.gov.hu, illetve az 
informatikai rendszeren keresztül.  

A pályázat kitöltésére szolgáló informatikai rendszer elérhetősége: www.nemzetikivalosag.hu 



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Szögedi Ildikó 

A probléma alapú tanulás, mint új gyakorlati készségfejlesztő módszer, az 
egészségügyi felsőoktatásban 

  

című Ph.D értekezésének 

2012. május 31-én (csütörtök) 14.30 órakor 

Pécsi Akadémiai Központ Székházában 

(Pécs, Jurisics M. u. 44.) 

tartandó nyilvános vitájára. 

  

Programvezető: Prof. Dr. Kovács L. Gábor 

Témavezető: Dr. Betlehem József 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József 

  

  

Tisztelettel: 

  

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa  



FELHÍVÁS 

  

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata 

(PTE DOK) képviselőinek megválasztására vonatkozóan 

  

A Pécsi Tudományegyetem rektora PTE/28480-4/2012. sz. utasításának megfelelően a PTE 
DOK megválasztását felügyelő Választási Bizottság az alábbiakban teszi közzé a PTE DOK 
megválasztására vonatkozó információkat: 

1. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 63. § (1) 
bekezdése értelmében a doktori képzésben részt vevők intézményi képviseletét a felsőoktatási 
intézmény részeként működő doktorandusz önkormányzatnak kell ellátnia. 

2. A PTE DOK megválasztásának folyamatára irányuló részletszabályokat Rektor Úr fenti 
iktatószámú utasításának mellékletét képező Választási Elvek tartalmazzák, amelyek a doktori 
iskolák adminisztrációját ellátó helyiségekben megtekinthetőek. 

3. A Választási Elvek szem előtt tartásával a választási bizottság a választási eljárás határnapjait 
az alábbiak szerint állapítja meg: 

a. Jelöltállítási időszak 2012. június 11-14. napjáig; 

b. Kampányidőszak 2012. június 15-18. napjáig; 

c. Doktori Iskolai képviselők megválasztása 2012. június 19. napjától. 

4. A jelöltállítás és a képviselőválasztás a doktori iskolák adminisztrációját ellátó helyiségekben 
történik. 

  

Kelt Pécsett, 2012. június 6. napján. 

  

A Választási Bizottság nevében: 

  

(dr. Kocsis Miklós Ph.D) 

                                                                                                                                             s.k. 



Új Fecskeházi pályázat 2012.  
A Pécsi Tudományegyetem pályázatot hirdet a ?Fecskeházban" (Pécs, Koller utca 4.-6. I./15., 
I./17, I./18, I./26., I/28., I./32..) található 6 db. 30 m2 alapterületű összkomfortos önkormányzati 
lakásokra 1-5 évre, de legfeljebb a közalkalmazotti, illetve hallgatói jogviszony 
megszűnéséig szóló bérleti jogának elnyerésére. A beköltözés várható legkorábbi időpontja: 
2012. szeptember. 

Pályázhat: 

1. a Pécsi Tudományegyetemmel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban álló 35. életévét be nem töltött oktató, aki házastársi vagy igazolt élettársi 
kapcsolatban és vállalja, hogy évente a részére bérbe adott lakás előállítási költsége 5 %-ának 
megfelelő összegű készpénzt előtakarékossági betétben elhelyez. 

2. A Pécsi Tudományegyetem házastársi vagy igazolt élettársi kapcsolatban élő nappali 
tagozatos hallgatója is (nappali tagozatos PhD és DLA hallgatók is), akiknek az (1) 
bekezdésben előírt takarékosságot vállalnia nem kell. 

Élettársi jogviszony igazolást a lakóhely szerinti illetékes önkormányzat polgármesteri hivatala 
állít ki illeték ellenében. 

3. Amennyiben az (1) illetve (2) bekezdésben meghatározott feltételek mellett az egyetem nem 
tud kellő számú bérlőt jelölni, a fennmaradó lakásokra költségelvű lakbér fizetése mellett a 
Pécsi Tudományegyetemmel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban álló személy is pályázhat. 

A pályázatokat a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Főigazgatóság Vagyongazdálkodási 
Igazgatóság Titkárságán (7633 Pécs Szántó Kovács János u. 1/B V. em. 509-es iroda 
munkanapokon 9.00-15.00 óráig) kell benyújtani vagy a PTE Gazdasági Főigazgatóság 
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. címre kell megküldeni úgy, hogy azok legkésőbb 
2012. július 12. napján 12. óráig beérkezzenek.  
 
A pályázatokat az e célra rendszeresített és az egyetem honlapjáról 
(http://www.pte.hu/hirek/2716) letölthető nyomtatványon, a szükséges igazolásokkal együtt 
kell beküldeni. A borítékon kérjük feltüntetni: Fecskeházi pályázat. Az elkésett vagy tartalmi, 
illetve formai szempontból hiányos pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. 

  



A pályázathoz mellékelni kell: 

1.   oktatók esetében a kinevezés másolatát, vagy a közalkalmazotti jogviszonyról 
kiállított munkáltatói igazolást, hallgatók esetben a Tanulmányi Osztály által 
kiállított hallgatói jogviszony igazolást. 

2.  a házastársi, élettársi viszonyt igazoló dokumentum másolatát (házassági 
anyakönyvi kivonat, a közös lakóhely szerinti illetékes jegyző által kiállított 
hatósági bizonyítvány), 

3.      a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatban szereplő adatok a valóságnak 
megfelelnek és, hogy a lakás bérletével kapcsolatos anyagi kötelezettségeket 
megismerte és azok teljesítését vállalja, 

4.  munkáltató által kiállított jövedelemigazolást, valamint a pályázó házastársa, 
élettársa jövedelemigazolását, hallgatók esetében a Tanulmányi Osztály által az 
ösztöndíjról vagy egyéb juttatásokról kiállított igazolást. 

  



FELHÍVÁS 

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata 

(PTE DOK) elnökének 

megválasztására vonatkozóan 
  

A Pécsi Tudományegyetem rektora PTE/28480-4/2012. sz. utasításának megfelelően a PTE 
DOK megválasztását felügyelő Választási Bizottság az alábbiakban teszi közzé a PTE DOK 
elnökének megválasztására vonatkozó információkat: 

1. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 63. § 
(1) bekezdése értelmében a doktori képzésben részt vevők intézményi képviseletét a 
felsőoktatási intézmény részeként működő doktorandusz önkormányzatnak kell 
ellátnia. 

2. A PTE DOK megválasztásának folyamatára irányuló részletszabályokat Rektor Úr fenti 
iktatószámú utasításának mellékletét képező Választási Elvek tartalmazzák, amelyek a 
doktori iskolák adminisztrációját ellátó helyiségekben megtekinthetőek. 

3. A Választási Elvek szem előtt tartásával a választási bizottság a PTE DOK elnökének 
megválasztására irányuló eljárássban az alábbi információkat teszi közzé: 

a.       A PTE DOK elnöki posztjára valamennyi aktív hallgatói jogviszonnyal 
rendelkező doktorandusz és doktorjelölt megválasztható, aki a tisztség ellátására 
irányuló pályázatát 2012 június 28. napján 12:00 óráig megküldi a 
kocsis.miklos@ajk.pte.hu e-mail címre. A pályázat érvényességéről a választási 
bizottság a határidő lejártát követő 60 percen belül visszaigazolást küld. 

b.      A PTE DOK elnökét a doktori iskolák képviselőiből álló Közgyűlés választja 
meg. 

c.     A Közgyűlés határozatképes, ha azon az érvényes mandátummal rendelkező 
doktori iskolai képviselők több mint fele jelen van. 

d.      A Közgyűlést a választási bizottság 2012. június 29. napján 09:00 órára hívja 
össze. 

e.    Az alakuló és egyben elnökválasztó ülés helyszíne a PTE Szenátusi Terme (7622 
Pécs, Vasvári Pál u. 4.) 

f.        Amennyiben a DOK Közgyűlése olyan személyt választ elnökké, aki doktori 
iskolai képviselői mandátummal rendelkezik, képviselői helyére az adott doktori 
iskolában második legtöbb szavazatot szerzett jelölt lép. 

g.   Amennyiben a DOK Közgyűlése olyan személyt választ elnökké, aki nem 
rendelkezik doktori iskolai képviselői mandátummal, az elnök hivatalból a 
Közgyűlés teljes jogú tagjává válik. 

Kelt Pécsett, 2012 június 25. napján. 

A Választási Bizottság nevében: 

 (dr. Kocsis Miklós PhD) 

s.k. 



Kedves Doktorandusz Barátom! 

Örömmel értesítelek, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) idén is megrendezi immár 
hagyománnyá vált nyári doktorandusz(gólya)táborát, 2012. augusztus 30-szeptember 2. között, a 
Balaton keleti medencéjében, Balatonkenesén. A tábor szakmai része a doktori képzéssel kapcsolatos 
aktuális kérdésekkel, pályázati lehetőségekkel foglalkozik, de emellett kikapcsolódási és szórakozási 
lehetőséget is kíván biztosítani a jelentkezők számára. A táborra regisztrálni a www.dosz.hu honlapon 
a Nyári Tábor menüponton keresztül lehet 2012. július 1 ? 2012. augusztus 10. között, ahol lehetőség 
van egyidejűleg a DOSz-ba is belépni. 

Ízelítő a programokból: 

         Tájékoztató a doktoranduszokat leggyakrabban érintő konfliktushelyzetekről és azok 
megoldási lehetőségeiről, 

         Szakmai előadások a doktorandusz képzés megújulásáról, 

         Találkozási lehetőség hazai, határon túli magyar és külföldi doktoranduszokkal, 

         Kreativitás és problémamegoldó technikák bemutatása, 

         Nemzeti kerekasztal beszélgetés. 

Tervezett szabadidős programok: 

         Vacsorával egybekötött borkóstoló egy közeli pincészetben, 

         Strandolás, 

         Kalandpark látogatás, 

         Buli, szórakozás.  

A részvételi díj DOSz- tagoknak 27.000 Ft, nem DOSz- tagoknak 31.000 Ft, amely tartalmazza a szállás 
(3éj), a napi háromszori étkezés teljes költségét, a kalandpark belépőt, valamint a kísérőprogramokon 
való kedvezményes részvételi lehetőséget.[1] 

A részvételi díjat legkésőbb 2012. augusztus 15-ig várjuk a DOSz 

10700385-27758108-51100005 

számú bankszámlaszámra (a résztvevő nevének megjelölésével). 

A DOSz tagoknak járó kedvezmény igénybevételének a feltétele a regisztráció során a doktori iskolára 
vonatkozó adatok kitöltése és a 2012. évi tagdíj átutalással történő megfizetése a fenti bankszámlára. A 
tagsággal kapcsolatos bővebb információ a ?hogyan lehetek DOSz tag? menüpont alatt található. 

További információ a www.dosz.hu weboldalon, valamint a dosz@dosz.hu e-mail címen. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 



dr. Fülöp Péter 
őszervező, elnökségi tag 
Doktoranduszok Országos Szövetsége 

[1] Amennyiben 2012. július 15-ig regisztrálsz és megfizeted a részvételi díjat, további 2500 Ft 
kedvezményben részesülsz. 

Tervezett Program 1 

2012. augusztus 30. csütörtök 

 
14.30-tól Regisztráció 

Hotel Kenese Port (Balatonkenese, Parti sétány 87.) 

A regisztráció ideje alatt strandolási lehetőség 
18.00       Tábor  köszöntő 
19.00       Vacsora 
21.00       Stand up commedy 
22.00       Buli (Valahol) 

2012. augusztus 31. Péntek 

 
9.00         Reggeli 
10.00       A doktori képzés a megváltozott felsőoktatási környezetben 
                 (Szakmai előadások) 
12.00       Ebéd (utána fakultatív strandolási lehetőség) 
15.00       képzés (csapatépítés) 
19.00       Indulás a vacsora helyszínére (Vacsora és borkóstoló hajón, tihanyi naplemente megtekintése / vagy 
utazás busszal egy pincészetbe ahol vacsora és borkóstoló) 
22.00       Buli 

2012. Szeptember 1. szombat 

9.00         Reggeli 
10.00       Jogsegély szolgálat tájékoztató 
11.00       Nemzeti Kerekasztal beszélgetés a magyar doktorandusz közösség határon túli szervezeteinek 
részvételével 
13.00       Ebéd 
14.00       Serpa Kalandpark Balatonfüred (csapatverseny) 
17.00       Strandolás 
20.00       Vacsora 
21.00       Záró buli 

2012. Szeptember 2. vasárnap 

9.30         Reggeli 
10.30       Zárszó és elköszönés 

__________________________________ 

1 A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják. 

  



Tisztelt Doktorandusz Hallgatók! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket az Egészségtudományi Doktori Iskolában történő halasztás 
feltételeiről: 

A PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola Ph.D szabályzatának 12. § 2. bekezdése 
alapján: 

?A képzésben való részvétel az ETK Doktori Tanácsának engedélyével indokolt esetben 
legfeljebb három alkalommal, összesen maximum három évre megszakítható. A kellő időben 
és formában benyújtott kérelmet egy alkalommal el kell fogadni.? 

A második, illetve harmadik félévre vonatkozó halasztási kérelem elfogadásának kizárólagos 
feltétele nyomós indok lehet, pl. hosszantartó betegség (dokumentumokkal igazolva) vagy 
tartós külföldön való tartózkodás (dokumentumokkal igazolva). 

  

A halasztási kérelem benyújtásának határideje a TVSZ 22. § 2. bekezdése alapján: 

  

?A kérelmek beadási határideje a félév negyedik hetének vége.? (2012. szeptember 28.) 

  

Kérjük a fenti információk tudomásul vételét, és maradéktalan betartását. 

   

Prof. Dr. BÓDIS József az MTA doktora 
egyetemi tanár 
rektor 
az Egészségtudományi Doktori Iskola vezetője 

  

  

A kurzusok megtekintéséhez kattintson ide! 
  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Dr. Schmidt Erzsébet 

A nukleáris medicina szerepe a malignus emlődaganatok preoperatív 
diagnosztikájában 

című Ph.D értekezésének 

2012. október 10-én (szerda) 14.00 órakor 

Pécsi Akadémiai Központ Székházában 

(Pécs, Jurisics M. u. 44.) 

tartandó nyilvános vitájára. 

  

Programvezető: Prof. Dr. Ember István  

Alprogramvezető: Prof. Dr. Bogner Péter  

Témavezető: Prof. Dr. Zámbó Katalin 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József 

  

Tisztelettel: 

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa  

 
  



Doktoranduszok Országos Szövetsége 

Kutatók Éjszakája 2012 

Helyszín: TIT Planetárium 

Időpont: 2012. szeptember 28.  

  

Kupolaterem 

15.00 ? Űrkalandozások (10 éves kortól) 

Az utazás  során a tér-idő járatok segítségével az Univerzum különböző vidékein 
barangolhatunk. 

A véletlen furcsa játékának köszönhetően nem csak térben, de néha időben is távoli tájakra 
keveredünk bátor és kíváncsi hőseink segítségével. 

  

16.30 ? Csodálatos Univerzum 3D-s vetítés (korhatár nélkül látogatható) 

A naprendszer bolygóinak és a galaxisok világának bemutatása. 

Az animációs technika segítségével a térhatású alkotás lenyűgözően mutatja be a 
naprendszerbeli bolygók világát, az űrkutatást, 

a különféle űrszondákat, teleszkópokat és az  űrrepülőgépet. Ezeken kívül még betekintést 
nyerhetnek az idegen galaxisok világába is. 

  

  

18.00 ? Csodák Palotája ? játékos kísérletek bemutatása 

Kísérletek bemutatása (víz, levegő, szél, fény). A színpadon a fizika megelevenedik és 
kísérletek bemutatásával mindenki számára érthetővé válik a tudomány. 

  

19.00 ? Az űrkutatás története (14 éves kortól) 

Korabeli felvételek elevenítik fel az űrkutatás hajnalát, a rakétatechnika fejlődését és a 
Naprendszer meghódítását. Újra élhetjük az űrkutatás legnagyszerűbb pillanatait: az 

első műhold fellövését, Gagarin utazását, az első Holdra lépést. 



Bepillanthatunk a modern űrhajósok mindennapjaiba, a Nemzetközi Űrállomás életébe, 
valamint látványos animációkkal felvillantjuk az űrkutatás jövőjét, elemezzük a Mars 

meghódításának lehetőségét. 

  

20.30 ? Világvége 2012?! (14 éves kortól) 

Kozmikus katasztrófa fenyegeti civilizációnkat? A sötét űr mélyéből vajon tényleg egy Nibiru 
nevű halált osztó égitest tart bolygónk felé, amely 2012-ben ér el bennünket, épp 

amikor a maja naptár lejár? Mire számíthatunk, ha mindez bekövetkezik? Mi igaz a 2012-es 
világvége jövendölésekből? 

  

  

AZ ELŐADÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELHEZ ELŐZETES 
REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES!!! 

www.kutatokejszakaja.hu 

  



FELHÍVÁS ? XIII. RODOSZ Konferencia 

 
A Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ) tizenharmadik 
alkalommal hirdeti meg tudományos konferenciáját, melyre Kolozsváron kerül sor, 2012. 
november 9?11. között. 
A konferencián való részvétel előfeltétele az egyetemi végzettség, valamint 2 évnél nem 
régebbi kutatás bemutatása. 
A Konferenciára mindazok jelentkezését várjuk, akik posztgraduális képzésben vesznek részt, 
vagyis a romániai és külföldi magiszteri és doktori képzés hallgatóit, friss 
posztdoktorokat, vagy épp ezen posztgraduális képzési formáktól függetlenül kutatókat. 

 
A konferencia munkálatai magyar nyelven zajlanak az alábbi szekcióban: 
? bölcsészettudományok, 
? társadalomtudományok, 
? élő- és élettelen természettudományok, 
? orvostudomány, 
? műszaki tudományok, 
? zene- és képzőművészetek (ez utóbbi kategóriába mind alkotásokkal, mind tanulmánnyal 
lehet jelentkezni). 

 
Az idei évben bevezetésre kerülő két tematikus szekció esetén az előadás nyelve magyar és 
angol: 
1.) az ENSZ által 2012-re meghirdetett ?A megújuló energiák éve?, 
2.) ?Az aktív idősödés és a generációk közötti együttműködés éve az Európai Unióban?. 

 
JELENTKEZÉS: 

 
A XIII. RODOSZ Konferenciára a jelentkezés elektronikus úton történik. 
A jelentkezési felület a www.rodosz.ro/Konferencia_jelentkezes linken érhető el. Jelentkezni 
az online rendszerben kitöltendő űrlap és a bemutatni kívánt előadás absztraktjának 
(melynek terjedelme minimum 400, maximum 500 szó) feltöltésével lehet (zene- és 
képzőművészeti alkotások esetén kérjük előzetesen közölni e-mailen ? a 
konferencia@rodosz.ro címen ? a jelentkezési szándékot). 

 
A jelentkezés végső határideje 2012. október 15., 20.00 óra (GMT+2:00). 

 
RÉSZVÉTELI DÍJ: 

 
1.) Early bird ? 2012. szeptember 6., 20.00 óráig (GMT+2:00) történő jelentkezés esetén: 
- RODOSZ tagok számára 100 RON (7.000 HUF), 
- nem RODOSZ tagok számára 120 RON (8.000 HUF). 



2.) 2012. szeptember 6., 20.00 óra (GMT+2:00) után, legkésőbb 2012. október 15., 20.00 
óráig (GMT+2:00) történő jelentkezés esetén: 
- RODOSZ tagok számára 120 RON (8.000 HUF) 
- nem RODOSZ tagok számára 150 RON (10.000 HUF), 
amely magában foglalja a konferencián való részvétel, a konferenciakötetben való 
megjelenés, a lektoráltatás, és a Konferencia munkálatai alatti étkezés részleges költségeit. 

 
A RODOSZ Konferencia alatt a résztvevők számára szállást nem áll módunkban 
biztosítani. Az érdekelt résztvevők a www.rodosz.ro oldalon októbertől közzétett szálláslista 
alapján egyénileg foglalhatják le a kiválasztott szálláshelyet. 

 
A beküldött tanulmányok idén is lektoráltatásra kerülnek a Konferencia után, ezzel megadva 
az esélyt a szerzőknek arra, hogy előadásuk megtartása után elhangzott javaslatokat beépítsék, 
a konstruktív ötletek alapján továbbfejlesszék tanulmányukat. 
A várhatóan 2013 márciusában megjelenő XIII. RODOSZ Konferenciakötetben csak a 
Konferencián bemutatott, és ugyanakkor pozitív lektori véleményben részesült 
tanulmányok kerülnek publikálásra. 

 
A kiadványt a pénzügyi támogatások mértékétől függően papíralapon vagy elektronikusan 
(DVD) jelentetjük meg. 
Amennyiben csupán az elektronikus változatot teszik lehetővé a pénzügyi források, 
gondoskodunk a XIII. RODOSZ Konferenciakötet e-ISBN számmal való ellátásáról. 

 
További információk a rodosz.ro oldal XIII. RODOSZ Konferencia menüpontjában 
találhatóak, érdeklődni pedig a konferencia@rodosz.ro e-mailcímen lehet. 

Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak 

 1-10 hónap németországi kutatás egy német fogadó professzor felügyeletével 
 els?dlegesen doktoranduszok számára, akik egy magyar PhD képzésen vesznek részt 
 azok a pályázók, akik m?vészeti szakokon doktorálnak (DLA) kérjük forduljanak a 

DAAD ? Német Fels?oktatási Információs Központhoz 
 kivételes esetekben az ösztöndíj id?tartama akár 3 év is lehet, teljes komplett doktori 

értekezés megírása egy német egyetemen 
 pályázni már az utolsó tanulmányi év alatt is lehet (ösztöndíj közvetlenül a magyar 

diploma folytatásaként) 
 diplomásoknak az utolsó végzettség rendszerint nem lehet hat évnél régebbi 
 doktoranduszoknak a doktori képzés kezdetének az id?pontja rendszerint nem lehet 

három évnél régebbi 
 posztdoktoroknak a doktori képzés befejezése rendszerint nem lehet két évnél régebbi 
 posztdoktorok hat hónapig tartó kutatási projekt esetén a doktori képzés befejezése 

rendszerint nem lehet négy évnél régebbi 
 ösztöndíj kezdeti id?pontja 6 hónapnál rövidebb ideig tartó ösztöndíjak esetén 

leghamarabb csak májustól lehetséges; az ösztöndíjnak legkés?bb a következ? év 
január végéig be kell fejez?dnie 



 ösztöndíj kezdeti id?pontja 6 hónapnál hosszabb ideig tartó ösztöndíjak esetén 
általában október 1., egy el?zetes németországi 
nyelvtanfolyam esetén ennek megfelel?en el?bb 

 ösztöndíj összeg havonta: diplomásoknak 750 ?, egyszeri utazási támogatás: 200 ? 
 ösztöndíj összeg havonta: doktoranduszoknak 1000 ?, egyszeri utazási támogatás: 200 

? 
 Pályázati határidő: 2012. november 15. (postai bélyegző számít) 
 részletes információ és az online pályázás elérhető: 

http://www.daad.info.hu/mstipendiendaadforschung.html 
  



1st International Doctoral Workshop on Natural Sciences, 

October 03, 2012 

  

The planed place of the workshop is Szentágothai Research Center (Science Building), 

7624 Pécs, Ifjúság útja 20. 

  

Organized by the Doctoral Student Association of The University of Pécs 

Official language: English 

Topics: basic and clinical natural sciences 

Please send abstract (200 words in times new roman 12) to the organizer 

(zsolt.springo@aok.pte.hu). 

An abstract book will be presented at the meeting. 

10 min oral presentations followed by 5 min interactive discussions are planned. 

Please send your abstracts until 23.09.2012. 

Registration is free. Please make your registration until 26.09.2012. 

Program schedule: 

Morning session: 10.00 AM - 13.00 PM 

Lunch: 13.00 PM - 14.00 PM 

Afternoon session: 14.00 PM - 17.00 PM 

Evening: Get-together Party 

Organizing Committee: Doctoral Student Association of The University of Pécs 



Head organizer: Zsolt Springó M.D. 

Chair: Akos Koller M.D. Ph.D. D.Sc. 

Vice Chair: Prof.dr.sc. Ines Drenjančević-Perić 

Organizers: Dóra Gunszt, Gábor Maász Pharm.D., Balázs Kósa, Peter Cseplo M.D., Ivan 

Ivic, Zoltán Vámos M.D. 

Supported by: Akos Koller, Vice dean for scientific affairs of University of Pécs Medical 

School, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Pécsi Tudományegyetem Alapítvány, 

University of Pecs, University of Pécs Medical School 

  



A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata (PTE DOK) 

pályázatot hirdet 

Tudományos referens tisztség betöltésére  

Tudományos referens feladatkörébe tartozik: 

        a PTE DOK tudományos rendezvényeinek szervezése és az azzal járó ügyintézési feladatok 

ellátása, 

        a PTE DOK által szervezett hazai és nemzetközi tudományos konferenciák tervezése, a 

szervezéssel kapcsolatos munkálatok összehangolása, 

        a PTE DOK által támogatott konferenciák szervezésében való részvétel. 

  

Pályázatot nyújthat be a PTE minden aktív jogviszonnyal rendelkező doktorandusza, illetve 

doktorjelöltje. 

  

Pályázat benyújtásának módja és határideje: 

A pályázat tartalmazzon egy motivációs levelet, egy fényképes szakmai önéletrajzot, hallgatói 

jogviszonyról szóló igazolás (szkennelve).  

A pályázatot elektronikusan kell benyújtani a ptedok@pte.hu e-mail címre. A pályázatok 

leadásának határideje 2012. szeptember 28. (péntek) 12 óra. 

Pályázat elbírálásának ideje: 2012. október 1.  

  

További információ: 

Gunszt Dóra (elnök, PTE Doktorandusz Önkormányzat) 

gunszt.dora@pte.hu 



ptedok@pte.hu 

telefon: +36 30 5000717 

Pécs, 2012. szeptember 24. 

        Gunszt Dóra 

 

        elnök 

        PTE DOK 

  



Felhívás 

a 

Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület  

IV. PhD konferenciájára 

A prezentációs lehetőséget és a bemutatott tudományos munka publikálását is biztosító 
tanácskozást a 2012-es Tudomány Napja alkalmából hirdeti meg az Egyesület valamennyi 
doktori cselekményben részt vevő fiatal kutató számára. 

  

 Az országos tanácskozást az Egyesület PhD szekciója szervezi Budapesten 2012. 11. 15-
én, csütörtökön 10-18 óra között. 

Az alábbi tudományterületeken folyó PhD képzések résztvevői nevezhetnek: 

-         Társadalom- és gazdaságtudományok 

-         Természet- és élettudományok 

-         Alkalmazott tudományok 

-         Környezet- és művészettudományok 

-         Sporttudományok 

-         Élelmiszer- és földtudományok 

  

?Nemzedékek együttműködése a tudományban?  

címmel 

szervezett konferenciára valamennyi PhD hallgató bármilyen témakörrel jelentkezhet. A 
felkért szakmai grémiumok a jelentkezések alapján döntenek a szekciókba való besorolásról. 
Jelentkezni maximum 3 oldalas tudományos vázlattal lehet. Célunk az is, hogy a tudományos 
eredmények bemutatásához fórumot, és lektorált megjelenési lehetőséget biztosítsunk, ezért a 
konferencián való prezentálás feltétele a tanulmány elektronikus úton való leadása 2012. 11. 
10-én 24 óráig. 

  



A fiatal kutatók szakmai segítése az Egyesület szívügye. Szervezetünk, Alapszabályunk és a 
kialakult gyakorlat szerint az európai és a magyar értékek megtalálására, összekapcsolására, 
közvetítésére és bemutatására koncentrál elsősorban, különféle munkaformákon keresztül. Az 
Egyesület alkot, kidolgoz, átvesz, közvetít, véleményez és minősít, közkinccsé tesz alapvető 
értékeket, így a fiatal kutatók tudományos eredményeit is. Szakmapolitikai és tudományos 
kontrolláló tevékenységet is végez. Szervezetünk neve szerint profi szakemberek egyesülete, 
tagjai - akadémikusok, professzorok, tanárok, mérnökök, orvosok, kutatók, PhD hallgatók és 
más vezető értelmiségiek ? európai és nemzeti értékek mellett teszik le a voksot.  

További információkat honlapunkon talál: www.peme.hu, vagy 

Facebook: Professzorok az Európai Magyarországért 

  

A konferencia hivatalos nyelve a magyar. A dolgozat benyújtható angol nyelven is, azonban 
az előadást a magyar anyanyelvű, magyarországi egyetemek hallgatóinak magyar nyelven kell 
megtartani. Határon túli egyetemek hallgatói esetében a magyar mellett az angol nyelvű 
prezentáció is megengedett. 

Az elektronikus könyvben megjelenő tanulmányok nyelve magyar. 

Az előadások 20-25 percesek, utána következnek a kérdések és a vita. 

  

Előadást csak PhD státuszban lévő hallgató tarthat, a konferencián való részvétel feltétele a 
nevezési díj megfizetése. A részvételi díj: 15.000,- Ft/fő.  

Minden jelentkező csak egyszer adhat elő, de társszerzőként több előadott tanulmányt is 
jegyezhet. 

Jelentkezési határidő: október 20. 

A jelentkezés feltétele: 5-10 soros szakmai életrajz, és a fentebb jelzett vázlat. Ezt a következő 
címre kérjük küldeni: 

Nagy Edit, országos koordinátor: edit.nagy.peme@gmail.com. 

  

A szervező bizottság október 25-ig dönt az elfogadott előadásokról, és értesíti a jelentkezőket. 

  

A részvételi díjat ezt követően 3 munkanapon belül kell átutalni a következő bankszámlára: 

  

PEME OTP 11705008-20484109 



Az Elnökség nevében szeretettel várjuk a fiatal kollégák jelentkezését. Bízunk abban, hogy 
velük együtt magas szintű szakmai tanácskozás részesei lehetünk, és abban is, hogy az idősebb 
tudós nemzedékek ezzel is segíthetik a fiatalabb résztvevők tudományos jövőjét. 

  

Budapest, 2012. szeptember 18. 

  

Dr. Demetrovics János  Dr.Mihályi Péter    Dr. Koncz István 

 akadémikus, elnök       tudományos alelnök    ügyvezető alelnök 

  



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet 

Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2012/2013. tanévben 
felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi állandó 
lakhelyű, magyar állampolgárságú, vagy Pécs valamely testvérvárosában állandó lakhellyel 
rendelkező, magyar nemzetiségű hallgatók számára. 

A pályázat célja: 

A kiemelkedő tanulmányi és kutatási eredményeket elérő hallgatók, illetve Pécs 
testvérvárosaiban élő magyar nemzetiségű tanulók támogatása. 

Pályázatot nyújthat be: 

Pécsi állandó lakhellyel rendelkező magyar állampolgárságú hallgató, aki a 2012/2013. 
tanévben valamely államilag elismert magyar vagy külföldi felsőoktatási intézményben 
tanulmányokat folytat (BA/BSC, MA/MSC, osztatlan, PhD) és tanulmányi eredménye 
(korrigált kreditindex) a pályázat kiírását közvetlenül megelőző mindkét aktív félévében 4,51 
átlag felett van. Pályázhat továbbá Pécs testvérvárosában állandó lakhellyel rendelkező, 
magyar nemzetiségű, magyar igazolvánnyal rendelkező hallgató, aki a 2012/2013 tanévben 
valamely államilag elismert magyar, vagy szülőföldi felsőoktatási intézményben 
tanulmányokat folytat. 

A pályázathoz csatolni kell:   

o A pályázat beadását megelőző két félévre vonatkozó hallgatói törzslapot, melyet  a 
felsőoktatási intézménnyel hitelesíttetni kell. 

o Az érvényes - beiratkozott - hallgatói jogviszonyról szóló igazolást. 
o A felsőoktatási intézmény támogató nyilatkozatát. 
o Országos felsőfokú tanulmányi versenyen elért eredményről szóló igazolást. 
o Kutatási, fejlesztési eredményeiről szóló jegyzőkönyvet. 
o Publikációs listát. 
o Felsőfokú nyelvvizsga  bizonyítványok hiteles másolatát. 
o Kiemelkedő művészeti, sport, közösségi tevékenységet igazoló dokumentációt. 
o Minden egyéb, a tanulmányokkal kapcsolatos, kiemelkedő eredményt bizonyító 

igazolást. 

(A külföldön megszerzett bizonyítványok, oklevelek, stb. másolata mellé kérjük csatolni azok 
nyelvtanár által hitelesített magyar nyelvű fordítását!) 

  



A pályázat elbírálásának menete: 

o A pályázatok beküldésének határideje: 2012. október 31. 
o A pályázatok beadási határidejét követő 30 napon belül Pécs Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága (a továbbiakban: 
OKUBI) megtárgyalja a beérkezett pályázatokat, majd javaslatot tesz a támogatottakra, 
és a támogatás mértékére. 

o Az OKUBI javaslata alapján Pécs város Polgármestere 15 munkanapon belül döntést 
hoz a támogatottak köréről. 

o A döntéshozó a beadott pályázatok minősége és mennyisége alapján az OKUBI 
véleményét figyelembe véve állapítja meg az egyes kategóriákra eső keret mértékét. 

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket: 

o Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlanságot állít, vagy a pályázattal 
összefüggő tényt elhallgat. 

o A pályázó tudomásul veszi, hogy a megítélt ösztöndíj legfeljebb egy naptári évre szól, 
és újabb támogatás ezen a jogcímen a pályázónak három éven belül nem adható. 
Amennyiben a pályázó előző évben részesült polgármesteri ösztöndíjban, kizárólag 
azok az eredmények vehetők figyelembe az adott évi pályázat során, amelyek az előző 
pályázatban nem kerültek beszámításra. 

o Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely 
csatolható a pályázathoz. 

o A pályázatokról a döntést Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere hozza meg, mely 
minden pályázóra nézve kötelező. 

o Az elnyert ösztöndíj nem folyósítható, amennyiben a pályázó nem írja alá a Pécs Megyei 
Jogú Város Önkormányzatával megkötött  ösztöndíjszerződést. A megítélt ösztöndíj 
felfüggeszthető vagy megvonható, amennyiben az ösztöndíjazott nem teljesíti vagy 
megszegi az ösztöndíjszerződésben vállalt kötelezettségeit. 

o A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. 
o A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye. 

Az ösztöndíj kiírása valamint az adatlap megtalálható: 

http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/polg_osztondij_kiiras_2012_ii.pdf   

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Dr. Mészner Zsófia 

Gyermekinfektológiai eredmények és kihívások az elmúlt 3 
évtized gyakorlatában 

  

  

című Habilitációs eljárásának keretében 

2012. november 21. (szerda) 12 órakor 

Pécsi Akadémiai Központ Székházban  

(Pécs, Jurisics M. u. 44.)  

tartandó tudományos előadására. 

 
  

Tisztelettel: 

  

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa   

  



Kutatói ösztöndíj felhívások jelentek meg hallgatók és doktoranduszok számára  

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság 
Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, 
valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése céljából. A 
projekt során hazai viszonylatban hiánypótló ösztöndíj rendszer épül ki, mely a kutatói 
életpálya minden szakaszában nemzetközi színvonalú támogatást nyújt. A most meghirdetett, 
mesterszakos hallgatóknak és doktoranduszoknak alapított ösztöndíjak a tehetséggondozást és 
a kutatási tapasztalatszerzést szolgálják. 

  

Azok a pályázók, akik Budapest és Pest megyén kívül működő felsőoktatási intézménnyel 
állnak jogviszonyban, kérjük lehetőség szerint a konvergencia program keretében 
nyújtsák be pályázatukat! 

  

További információ elérhető: http://kih.gov.hu/nyitolap 

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Járomi Melinda  

 Aspecificus low back pain szindrómás betegek biomechanikai vizsgálata  

  

című Ph.D értekezésének 

2012. december 12-én (szerda) 14.00 órakor 

Pécsi Akadémiai Központ Székházában 

(Pécs, Jurisics M. u. 44.) 

tartandó nyilvános vitájára. 

  

Programvezető: Prof. Dr. Kránicz János  

Témavezető: Prof. Dr. Kránicz János 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József 

  

Tisztelettel: 

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa   

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Ungár Tamás Lászlóné Polyák Éva 

Édesítőszerek hatásának vizsgálata in vivo biológiai rendszerekben 

  

című Ph.D értekezésének 

2012. december 13-án (csütörtök) 14.00 órakor 

Pécsi Akadémiai Központ Székházában 

(Pécs, Jurisics M. u. 44.) 

tartandó nyilvános vitájára. 

  

Programvezető: Prof. Dr. Ember István  

Alprogramvezető: Prof. Dr. Ember István                        

  Témavezető: Prof. Dr. Ember István                        

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József 

  

Tisztelettel: 

  

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa   

  



MEGHÍVÓ 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa 

meghívja Önt 

Tobak Orsolya 

Gondozás és prevenció az autizmussal élő gyermeket nevelő családok 
körében 

  

című Ph.D értekezésének 

2012. december 12-én (szerda) 16.00 órakor 

Pécsi Akadémiai Központ Székházában 

(Pécs, Jurisics M. u. 44.) 

tartandó nyilvános vitájára. 

  

Programvezető: Prof. Dr. Kovács L. Gábor  

Témavezető: Dr. Lampek Kinga 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József 

Tisztelettel: 

  

ETK Doktori és Habilitációs Tanácsa   

   



Az Egészségtudományi Doktori Iskola 2012. december 3-ától a kar A épületének I. emeletén 
folytatja munkáját. 

A Doktori Iskola kollégái az alábbi telefonszámokon érhetőek el: 

Prof. Dr. Bódis József egyetemi tanár, rektor, a Doktori Iskola vezetője: 72/513-670 ? 643 mellék
Prof. Dr. Sulyok Endre professor emeritus, a Doktori Iskola titkára: 72/513-670 ? 681 mellék
Szabó Petra ügyvivő szakértő: 72/513-678 (közvetlenül hívható szám)
Prémusz Viktória tudományos segédmunkatárs: 72/513-670 ? 690 mellék
Doktori Iskola fax: 72/513-670 ? 645 mellék 

 
 

 


